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Kurskod: NOG102

NO för grundlärare 4-6: Fysik och teknik, 7,5 hp
Science Subjects, Primary Education School Years 4-6: Physics and Technology, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2013-11-28
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H13
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla sina kunskaper i fysik och teknik och sin 
förståelse för dessa ämnesområdens betydelse i vardagen, i omvärlden och i samhällets 
strävan mot en hållbar utveckling.

Kursens lärandemål
Efter kursen ska studenten:
 

1. kunna utveckla och bedöma elevers kunskap att förstå fysikaliska fenomen och 
tekniska lösningar i sin omvärld

2. kunna förklara vardagliga fenomen med enkla fysikaliska begrepp och förstå 
skillnaden mellan vardagsföreställningar och naturvetenskapliga förklaringar

3. kunna reflektera över sambanden mellan fysik och teknik
4. kunna diskutera teknikens roll i ett hållbart samhälle
5. kunna genomföra laborationer och tekniska konstruktioner med vardagsnära 

material samt kunna diskutera och redovisa dessa med hjälp av tabeller, diagram och 
ritningar 

6. kunna kritiskt granska och diskutera teknikanvändning i ett genusperspektiv

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- enskilt utförd laboration redovisad i form av laborationsrapport (lärandemål 2 och 5)
- enskilt utförd fältstudie av fysikaliska fenomen i barns vardagsmiljö som redovisas muntligt 
och i form av en skriftlig rapport (lärandemål 1, 2, 3 och 5)
- ett teknikprojekt som genomförs i grupp (lärandemål 1 och 3)
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- individuellt förberett litteraturseminarium (lärandemål 4 och 6)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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